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Mijn kind,

Jij kent Mij misschien niet, maar Ik weet alles over jou. In Mij
leef je, beweeg je en is je bestaan. Nog voordat Ik de wereld
maakte, koos Ik je al uit. Je bent geen vergissing. Je bent
prachtig gemaakt. Mijn verlangen is om je te overladen met
Mijn liefde. Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind.
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen geven,
want Ik ben de perfecte vader. Ik denk ontelbaar veel aan
jou. Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden.
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart
geven, want Ik heb die verlangens in je gelegd. Ik ben
diegene die je het meest aanmoedigt. En Ik ben ook de
Vader die je troost in al je verdriet. Ik ben je Vader en Ik hou
net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Want in Jezus
heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Hij is het exacte
evenbeeld van Mij. Hij kwam om te laten zien dat Ik aan
jouw kant, en niet tegenover je sta. En om je te vertellen dat
Ik niet meer naar je zonden kijk. Jezus stierf zodat wij weer
bij elkaar kunnen komen. Zijn dood was de ultieme uiting
van Mijn liefde voor jou. Ik gaf alles op waar Ik van hield,
zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen. Als je Jezus
verwelkomt, ontvang je Mij ook. En niets zal je ooit nog
scheiden van Mijn liefde. Ik ben altijd Vader geweest en Ik
zal altijd Vader blijven. "Wil jij Mijn kind zijn?"

Je Vader, Almachtige God.
Beknopte versie van Vaders Liefdesbrief. Origineel @ FathersLoveLetter.com

Elke religie communiceert op de een of andere manier dat alle mensen
zondigen en nood hebben aan vergeving. Religie wijst ons op onze
zonden. Jezus wees de mensen op God de Vader. Hij was zeer relationeel
en trad de mensen altijd met open armen tegemoet. Hij kwam niet alleen
met een boodschap van vergeving maar ook van verzoening en deed alles
wat nodig was om onze gebroken relatie met de Vader te herstellen.
Alhoewel wij de dood verdienen voor onze zonden, stierf Hij, zondeloos
en liefdevol, de kruisdood in onze plaats. En na drie dagen stond Hij weer
op uit de dood! Zo betaalde Hij niet alleen de prijs om ons vrij te kopen
van de macht van de zonde, maar overwon Hij ook de dood, opdat wij de
eeuwigheid in de nabijheid van de Vader zouden kunnen doorbrengen!
In de Bijbel lezen we in het Evangelie van Johannes (hoofdstuk 14 vers 6)
dat Jezus de weg en de waarheid en het leven is en dat de mens alleen door
Hem tot de Vader kan komen. Ondanks de soms erg aanstootgevende
kerkgeschiedenis heeft dit ‘Goede Nieuws’ zich door de eeuwen heen
bewezen als de universele Waarheid die werkt.
Wil jij de Vader van de schepping leren kennen? Hij staat alvast met wijd
open armen klaar. Ben jij er klaar voor om Gods genadevol geschenk,
Jezus Christus, te ontvangen? Je kan dat gewoon nu doen, vanuit je hart.
Jezus Christus uitnodigen om door Zijn Geest in je te komen wonen, is de
allerbelangrijkste stap die je in je leven kan zetten. Maar blijven bouwen
op dit nieuwe begin is niet minder belangrijk. Hoe doe je dat?
Je kunt bijvoorbeeld elke dag wat tijd met God doorbrengen. Het is
goed om de gewoonte te ontwikkelen om met Hem te praten (bidden)
en om de Bijbel te lezen.
Heb je interesse in een bijbelstudie cursus voor beginners? (online, in
jouw omgeving of bij je thuis)
Heb je een nood en wil je graag dat we voor je bidden?
Heb je nog vragen? Wens je een Bijbel of een gesprek?
Contacteer ons geheel vrijblijvend.
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